
Ukazatele OSS 3770001 Technologická agentura České republiky 
Pro rozpočtové období 2022 - 2024 

1. pracovní verze - 

v Kč2022 2023 2024

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem 667 972 614 0 0
Výdaje celkem 5 664 987 717 5 397 015 103 5 397 015 103

Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy 1) 0 0 0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 667 972 614 0 0
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky 

celkem
658 472 651 0 0

příjmy z prostředků finančních mechanismů 9 499 963 0 0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 0 0 0

Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje Kanceláře Technologické agentury ČR 246 750 502 216 777 888 216 777 888
Dotace jiným subjektům 5 418 237 215 5 180 237 215 5 180 237 215

Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 90 803 838 72 629 542 72 629 542
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) 30 691 697 24 548 785 24 548 785
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb 1 683 800 1 332 114 1 332 114
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 84 190 003 66 605 707 66 605 707
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 0 0 0
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z 
prostředků zahraničních programů 3)

5 664 987 717 5 397 015 103 5 397 015 103

v tom: ze státního rozpočtu celkem 4 997 015 103 5 397 015 103 5 397 015 103
v tom: institucionální podpora celkem 4) 216 777 888 216 777 888 216 777 888

účelová podpora celkem 4) 4 780 237 215 5 180 237 215 5 180 237 215
podíl prostředků zahraničních programů 3) 667 972 614 0 0

Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 5) 4 780 237 215 5 180 237 215 5 180 237 215
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné 
zemědělské politiky celkem

662 167 903 0 0

v tom: ze státního rozpočtu 3 695 252 0 0
podíl rozpočtu Evropské unie 658 472 651 0 0

Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z 
prostředků finančních mechanismů celkem

11 064 809 0 0

v tom: ze státního rozpočtu 1 564 846 0 0
podíl prostředků finančních mechanismů 9 499 963 0 0

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů


